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والدت حضرت امام حسين (ع)، والدت حضرت ابوالفضل العباس (ع) 

و والدت حضرت امام زين العابدين (ع) گرامي باد

و  زن  روز  الزهرا (س)  فاطمه  حضرت  باسعادت  به مناسبت ميالد        
گراميداشتي در نيروگاه  مراسم  كارگر   جهاني  روز  ارديبهشت  يازدهم 

اصفهان برگزار شد.
بيش  حضور  با  همايش  اين  شركت،  عمومي  روابط  گزارش  به        
و  شد  برگزار  اصفهان  نيروگاه  همايش  سالن  در  كاركنان  نفر   ٣٠٠ از 
پس از سخنراني مهندس محمدرضا شيراني مدير عامل شركت از بانوان 
تقدير  مورد  شركت  نمونه  كارگران  سپس  و  آمد  بعمل  تقدير  همكار 

قرار گرفتند.
       بنابراين گزارش، مهندس شيراني ضمن گراميداشت ميالد با سعادت 
حضرت زهرا (س) و روز زن ، دهم ارديبهشت روز صنعت برق، يازدهم 
را  معلم   روز  ارديبهشت  دوازدهم  و  كارگر  جهاني  روز  ارديبهشت 
تبريك گفت و قدر و منزلت بانوان به ويژه بانوان مسلمان را بسيار باال 
دانست و از بانوان همكار خواست تا به حضرت زهرا (س) اقتداكرده و 
شركت در ادامه، با تأكيد  ايشان را الگوي خود قرار دهند. مديرعامل 
بر اهميت بهبود راندمان صنعت برق ، اظهار داشت عامل نيروي انساني 
مي تواند نقش اساسي در افزايش راندمان و همچنين افزايش بهره وري 
داشته باشد. ايشان همچنين بيان داشت همه بايد به شغل و كار خود به 
را امري ناشايست دانسته و  كار  ي احترام نگاه كنند و توهين به  ديده 

گفت انسان مؤمن كسي است كه واقعًا براي كارش ارزش قائل باشد.
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برگزاري همايش سالمت ، خانواده و تغذيه 
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برگزاري مسابقه دو همگاني به مناسبت 
هفته بسيج كارگري در نيروگاه اصفهان 

 به مناسبت گراميداشت هفته بسيج كارگري مسابقه دو همگاني  
توسط پايگاه مقاومت بسيج نيروگاه اصفهان برگزار شد.  

گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق اصفهان  
اين مسابقه با حضور ٩٥ نفر از همكاران در چهار گروه سني و در 
مسافتي به طول ١٥٠٠ متر برگزار شد و به نفرات اول تا سوم هر 

گروه سني جوايز ارزنده اي  اهداء شد.
     گفتني است به ساير شركت كنندگان در اين مسابقه نيز هدايايي 

به رسم يادبود اهداء شد.

                                     مطلب آموزنده:
الماس ها کجايند 

       داستانی عبرت آموز در مورد زندگی يک زارع  پير  وجود 
دارد که به موفقيت زيادی دست يافت، ولی يک روز از شنيدن 
داستان کسانی که به افريقا می روند براي كشف معدن الماس 

به هيجان آمد.
      او مزرعه خود را می فروشد و تصميم می گيرد به آفريقا 
برود، معدن الماس کشف کند و به ثروتی افسانه ای دست يابد . 
او قاره افريقا را در مدت ١٢ سال زير پا می گذارد و عاقبت در 
نتيجه بی پولی ، تنهايی، خستگی و بيماری و نااميدی ، خود را 

به دريا مي سپارد  و غرق می شود.
       از طرف ديگر ، زارع جديدی که مزرعه او را خريده بود، 
هنگامی که داشت  به قاطر خود ، در رودخانه ای که از وسط 
مزرعه اش می گذرد ، آب مي داد ، تکه سنگی پيدا می کند که 

نور درخشانی از خود ساطع می کند.
     معلوم می شود آن سنگ الماسی است که قيمتی بر آن متصور 
درخواست زارع  از  است  شناخته  را  الماس  که  کسی  نيست. 

را به او نشان دهد و  و محل  اش ببرد  به مزرعه  او را  که  می 
زارع او را به محلی که قاطرش را آب داده بود می برد. آنها در 
می کنند و بعدًا  آنجا قطعه سنگ های بسياری از همان نوع پيدا 
متوجه می شوند که سرتا سر مزرعه پوشيده از معدن الماس است. 
اما زارع پير پيشين بدون آنکه حتی زير پای خود را نگاه کند برای 

کشف الماس به جای ديگری رفته بود.
نكته:

تعيين می کنيد فکر نکنيد برای          وقتی هدفی را برای خود 
ببينيد  دهيد.  تغيير  را  خود   موقعيت  بايد  الزامًا  آن  ساختن  عملی 
دقيقًا کجا هستيد و از همان جا کار خود را آغاز کنيد. در بيشتر 

موارد ميدان های الماس خود را در همان جا خواهيد 
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